
DISCURSO DO EMBAIXADOR JEFF DAIGLE, POR OCASIÃO DO 
“SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADANIA E DIREITOS LGBTI”  

(conforme preparado para entrega) 

Hotel Praia Mar 
28 de junho às 8h45 

Senhor Ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social; 

Senhora Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde; 

Senhora Presidente da CNDHC; 

Presidente da Associação LGBTI da Praia; 

Ilustres convidados e participantes; 

Bom dia a todos! 

Encontramo-nos aqui a testemunhar mais um importante passo no “Projeto 
Cidadania LGBTI” realizado em parceria com a CNDHC e com o financiamento 
da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde. 

Este seminário internacional realizado aqui em Cabo Verde conta com a 
participação de oradores com vasta experiência neste assunto, pretende analisar e 
discutir temas importantes na esfera LGBTI bem como apresentar propostas de 
melhoria.  É mais um marco decisivo nesta jornada que juntos temos vindo a 
percorrer desde o início deste projeto. 

Hoje, celebramos mais um Dia Internacional do Orgulho LGBTI!  Por isso, é um 
prazer ainda maior estar na presença de tantas pessoas e instituições que de uma ou 
outra forma têm contribuído para a promoção e defesa dos direitos humanos desta 
comunidade em Cabo Verde. 

Obrigado a todos vós aqui presentes pela vossa constante luta e interesse por esta 
tão nobre causa! 



Como membro da comunidade LGBTI, sei em primeira mão a importância deste 
seminário.  É para mim um orgulho ver-vos aqui a debater, analisar e oferecer as 
vossas importantes contribuições para este tema, que a nosso ver já começaram a 
produzir os resultados esperados através do projeto. 

Confesso que tenho acompanhado com particular atenção e interesse todas as 
atividades realizadas, e aproveito este momento para agradecer em meu nome, e do 
Governo dos Estados Unidos, à Senhora Presidente da CNDHC e seu staff pelo 
excelente trabalho desenvolvido ao longo deste projeto. 

Este dia deve ser também recordado por todos nós aqui presentes como um 
momento histórico e simbólico na luta pelos direitos fundamentais desta 
comunidade aqui em Cabo Verde. 

Termino desejando a todos votos de um excelente seminário! 

Muito obrigado! 



REMARKS BY AMBASSADOR JEFF DAIGLE, INTERNATIONAL 
SEMINAR – LGBTI CITIZENSHIP AND RIGHTS 

(as prepared for delivery) 

Hotel Praia Mar 
08:45, June 28 

Minister of State, Family, Inclusion, and Social Development; 

UN Resident Coordinator; 

President of CNDHC; 

President of the LGBTI Association of Praia; 

Invitees and participants; 

Good morning to all! 

We find ourselves here to bear witness to another important step in the “Project 
LGBTI Citizenship” implemented in partnership with CNDHC with funding from 
the U.S. Embassy in Cabo Verde. 

This international seminar held here in Cabo Verde counts on the participation of 
speakers with vast experience in this subject, aims to analyze and discuss important 
themes in the LGBTI space as well as present proposals for improvement.  It is 
another decisive milestone in the journey we all have taken since the start of this 
project. 

Today we celebrate another International Pride Day!  For this, it is even more of a 
pleasure to be in the presence of so many people and institutions that in one way or 
another have contributed to the promotion and defense of the human rights of this 
community in Cabo Verde. 

Thank you to all of you present here for your unwavering fight and interest in this 
noble cause! 



As a member of the LGBTI community, I know firsthand the importance of this 
seminar.  It is for me an honor to see you here to discuss, analyze, and offer your 
important contributions to this theme, which as we see has already started to 
produce results through the project. 

I must admit that I have followed with particular attention and interest all the 
activities implemented and want to take advantage of this moment to express 
appreciation in my name and on behalf of the U.S. government to the CNDHC 
President and her team for the excellent work developed through this project. 

This day also should be recorded for all of us present here as an historic and 
symbolic moment in the fight for the fundamental rights of this community here in 
Cabo Verde. 

I will end wishing you all the best for an excellent seminar! 

Thank you very much! 


